
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΕΝΣΑΕΩΝ – ΟΔΗΓΙΕ  

Ημερομηνίεσ υποβολήσ ενςτάςεων :  8 - 10 επτεμβρίου 2015 

 
Ενςτάςεισ επί των Προςωρινϊν Πινάκων μποροφν να υποβληθοφν εγγράφωσ, ςτουσ 
αριθμοφσ FAX των κατά τόπουσ γραφείων τθσ ΕΕΣΑΑ, ι θλεκτρονικά μζςω E-MAIL ςτο 
miteresenstaseis@eetaa.gr με ςκαναριςμζνα ζγγραφα ςε μορφι pdf (ςθμειϊνουμε ότι 
καμία άλλθ μορφι αρχείου δεν γίνεται αποδεκτι) εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από 
τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ ανάρτθςθσ των προςωρινϊν πινάκων και ςφμφωνα με το 
Τπόδειγμα «Ζντυπο Τποβολισ Ζνςταςθσ Αιτοφντοσ/Αιτοφςασ» που ζχει αναρτθκεί  ςτθν 
ιςτοςελίδα μασ: www.eetaa.gr . 
 

Α/Α ΓΡΑΦΕΙΑ / ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ Ε.Ε.Σ.Α.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

1 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
(Μυλλζρου 73-77, Σ.Κ. 10436 Ακινα) 
Σηλ. - Φαξ : 
210-5214733 
210-5214666 
210-5214735 
2105-214627 
210-5214707 

ΑΣΣΙΚΘ, ΚΡΘΣΘ, ΔΤΣΙΚΘ 
ΕΛΛΑΔΑ, ΑΝΑΣΟΛΙΚΘ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΘ,  
ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ, 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΘΟΤ, ΝΟΣΙΟΤ 
ΑΙΓΑΙΟΤ, ΣΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

2 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΕΝΣΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
(Σςιμιςκι 27 – Σ.Κ. 54624 Θεςςαλονίκθ) 
Σηλ. Φαξ :2310-544731, 2310-544714 

ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
 

3 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΑΛΙΑ 
(Αλ. Παπαναςταςίου 33, 5οσ όροφοσ -  Σ.Κ. 
41222 Λάριςα) 
Σηλ. Φαξ : 2410-579621 

ΘΕΑΛΙΑ, ΔΤΣΙΚΘ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΠΕΙΡΟΤ,  
ΙΟΝΙΩΝ ΝΘΩΝ 

 
ε περίπτωςθ υποβολισ ταχυδρομικϊσ ι με υπθρεςία ταχυμεταφοράσ (courier), θ ζνςταςθ 
υποβάλλεται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο εξωτερικά κα πρζπει υποχρεωτικά να 
αναγράφεται θ ζνδειξθ «ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΑΗ ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΡΟΚΛΘΘ ΕΚΔΘΛΩΘ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΣΘ ΔΡΑΘ ΕΝΑΡΜΟΝΙΘ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΘ ΗΩΘ» και κα πρζπει να ζχει παραδοθεί ςτην ΕΕΣΑΑ ζωσ την Πζμπτη 10 
επτεμβρίου 2015. 

 
Από τισ ενςτάςεισ που θα υποβληθοφν, θα ληφθοφν υπόψη μόνον αυτζσ που ζχουν 
παραληφθεί και πρωτοκολληθεί μζχρι την 10/09/2015 και ϊρα 14:00. 

 
Ενςτάςεισ που κα υποβλθκοφν με οποιονδιποτε τρόπο μετά τθν παραπάνω θμερομθνία 
και ϊρα απορρίπτονται ωσ εκπρόκεςμεσ.  
 
Όλεσ οι ενςτάςεισ εξετάηονται από τθν Επιτροπι Εξζταςθσ Ενςτάςεων (Ε.Ε.Ε.). 
το ζντυπο τθσ ζνςταςθσ κα πρζπει να αναφζρεται ρθτά ο λόγοσ για τον οποίο υποβάλλεται 
θ ζνςταςθ και κα ςυνοδεφεται από το απαιτοφμενο δικαιολογθτικό. Ενςτάςεισ αςαφείσ ι 
δικαιολογθτικά χωρίσ ζντυπο ζνςταςθσ, δεν κα γίνονται αποδεκτά. 
Προςοχι: τθν διαδικαςία των ενςτάςεων δεν κα γίνεται αποδεκτι ουδεμία αλλαγι ςτισ 
επιλεγείςεσ από τισ μθτζρεσ δομζσ.  
 

mailto:miteresenstaseis@eetaa.gr
http://www.eetaa.gr/


 
 
Πράξη Προςδιοριςμοφ Φόρου – Εκκαθαριςτικό ςημείωμα Φορολογικοφ ζτουσ 2014 
(ειςοδήματα 1/1/2014 – 31/12/2014) 
ε περίπτωςθ που ο αιτϊν/θ αιτοφςα κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ δεν είχε υποβάλει το 
εκκακαριςτικό ςθμείωμα και αντ’ αυτοφ υπζβαλε μόνον το Ε1, κα πρζπει να αποςτείλει με 
ζνςταςθ το εκκακαριςτικό ςθμείωμα (όπωσ ενθμερωκικαμε από τθν ΓΓΔΕ ζχει ιδθ 
προχωριςει θ εκκακάριςθ των περιςςοτζρων φορολογικϊν δθλϊςεων). 
ε περίπτωςθ που θ διλωςθ δεν ζχει εκκακαριςτεί μζχρι και τθν 9θ επτεμβρίου 2015, τότε 
ο αιτϊν/θ αιτοφςα κα υποβάλει ζνςταςθ μαηί με Τπεφκυνθ Διλωςθ, ςτθν οποία κα  
δθλϊνει: «δεν ζχει γίνει η εκκαθάριςη τησ φορολογικήσ δήλωςησ για το φορολογικό ζτοσ 
2014 μζχρι και τισ 9/9/2015. Με την ολοκλήρωςη τησ εκκαθάριςησ, αυτή θα αποςταλεί 
άμεςα ςτην ΕΕΤΑΑ». 
θμειϊνουμε ότι ςε περίπτωςθ διαφοράσ του Ε1 με το εκκακαριςτικό ςθμείωμα ωσ προσ το 
φψοσ του ειςοδιματοσ, τότε κα λθφκεί υπ’ όψιν το ειςόδθμα που προκφπτει από το 
Εκκακαριςτικό θμείωμα. 
 
Αποτελζςματα 
Μετά τθν εξζταςθ των ενςτάςεων που κα υποβλθκοφν ςφμφωνα με τα παραπάνω, 
καταρτίηονται οι οριςτικοί Πίνακεσ κατάταξθσ αφενόσ των δυνθτικά ωφελουμζνων και 
αφετζρου των απορριφκζντων/απορριφκειςϊν ανά Περιφζρεια/Νομό και Διμο. 
 


